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 لث الفصل الدزاس ى الثا الدزض العاشس

 (3)عمدة الفقه 

  عبدهللا بً مىصىز الغفيلي.د

 الدزض السابع والعشٍسً

 

 

  

 

 

 

ِّ وطلم وبازك، على عبدك وزطىلو محمٍد، وعلى آله 
همَّ صل 

َّ
بظم هللا السحمً السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. وصحابحه أجمعين، وعلى مً ثبعهم بإحظاٍن إلى ًىم الدًً

         

.  الحطبيقات املعاصسة، والىىاشى املظحجدة في املعامالت املالية           

  ،مً الخؿبُهاث اإلاػاضشة 
ٌ
ًان مً ألابىاب التي دسظىاها ما ًخػلو بٌخاب أو باب الشبا، والشبا الحهُهت ًخطل به مجمىغت

ل ومنها الهطحر، لًٌ ال بأط أن هأخز شًِئا مً هزه الخؿبُهاث ، ومنها الؿٍى
ٌ
 ويثحرة

ٌ
. وهزه الخؿبُهاث مخىىغت

  
ً

، وسبا بٍُؼ، ونلىا: الشبا يما جهذم ًىهعم نعمحن: غلى ظبُل الخهعُم: قمثث ًٍ
ًْ ً: سبا د ًْ ً : غابـ سبا الذ ًْ ادٍة غلى الذ ًل ٍص

 ، ًٌ ًْ ت اإلاىطىص غليها في سبا البُؼ، وؾحرها مً ألامىاُ مادام زمَّ د جشي في حمُؼ ألامىاُ العخت الشبٍى بػذ زبىجه في الزمت، ٍو

ادة غلُه بػذ زبىجه جٍىن مً نبُل الشبا . قئن الٍض

عاٍء، ورلَ نائٌم غلى الهاغذة: سبا البُؼ، والزي ًىهعم نعمحن: وريشها الهعم الثاوي مً الشبا
َ
ادٍة أو جأحٍُل : سبا قػٍل وو ًل ٍص

 
ً
ً مخكهحن حيًعا أو غلت . قػل أو وعاء، في ضىكحن سبٍى

 ة فيه  مً ثحقق الصىزة السبٍى
ا

ً، وثطبيق على زبا البيع، ثم هحألد فعال ًْ . دعىها هأخر ثطبيقين، ثطبيق على زبا الد

  غىذ يثحٍر أو مً يثحٍر مً اإلاخػاملحن : وى املثاى ٍُ  قلى أسدها أن هأخز جؿبًُها غلى سبا البُؼ،، قما ًشد آلان مً ظؤا

باألظىام اإلاالُت، ما ٌعمى غلى وحه الخحذًذ بعىم الػمىالث، أو بىسضت الػمىالث، ولها أظماٌء وجؿبُهاٌث، ظىاًء 

ًان مً هىا أو في ظائش البلذان، هزا الىىع مً الخػامثث جطذم أو  ، أنطذ الخػامل بها 
ً
 أو خاسحُت

ً
ًاهذ محلُت

 
ً
ذ أن حشتري غملت ْحن، يُل ًا إخىة؟ آلان أهذ إلاا جٍش ججشي غلُه ناغذة الشبا، مً حهت ًىن الػىغحن قُه سبٍى

، أو لحراٍث، قطاس هىاى مارا؟ ضاس غىذها في 
ً

االٍث مهابل حىيهاٍث مثث ذ غىذئٍز أو قخذقؼ غىذئٍز ٍس بػملٍت أخشي، قتًر

ان وهما ألازمان، ألن الشبا ًجشي في الزهب والكػت، ونلىا ًان : الػهذ ضىكان سبٍى إن الػلت قيهما الثمىُت، الزهب 

ان الشبا في الخػاوع والخػامل بهما، ًيسحب أًًػا غلى ما   غً دساهم، قجٍش
ً
ًاهذ غباسة  غً دهاهحر، والكػت 

ً
غباسة

ًاهذ هزه الػملت  ، و
ً
ى آلان في هزا الضمان باألوسام الىهذًت، قمً أساد أن ٌشتري غملت عمَّ بػملٍت أخشي - يما ريشها-ٌُ

االٍث بذوالساٍث أو حىيهاٍث أو دساهم أو دهاهحر، قٍُىن غىذئٍز الىاحب غلُه الخهابؼ، قما ًطشف الػملت هزه  مثل ٍس

عاء، وهى هىٌع 
َّ
اُ بذوالٍس بػذ ظاغخحن أو زثٍر، أو ًىٍم أو ًىمحن، ألهه ًٍىن غىذئٍز ونؼ في سبا الي التي بُذه هكترع الٍش

اُ وهزا  ، هزا ٍس
ٌ

، وإال قالجيغ مخخلل
ً
حن، اإلاخكهحن غلت مً أهىاع سبا البُؼ؛ ألهه حطل جأحٌُل بحن الطىكحن الشبٍى

، يثهما أزمان، قُجب غىذئٍز الخهابؼ قيهما
ٌ
اُ وهزا حىُه، لًٌ الػلت واحذة . دوالس، أو هزا ٍس

  ُ  قئن ظألَ ظائٌل، حتى هزه اللحظت غً إن أظىام الػمثث اإلاىحىدة في الػالم آلان ال ًحطل مػها الخهابؼ،: وغلُه ههى

هاُ له ُُ ذ : حىاص اإلاػاسبت بالػمثث، أو الششاء مً العىم، ق ػشف حتى آلان ظىٌم لى اشتًر ٌُ إن ألاضل في رلَ اإلاىؼ، ألهه ال 

ذخل في حعابَ في اللحظت هكعها، بل ًخأخش، أحُاًها ًىم غمٍل،   أهذ دوالًسا مً ظىم الػمثث، أهه ًخم الطشف، ٍو
ً

مثث

. وأحُاًها ًىمحن، وهٌزا
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  ًان الجيغ واحًذا، قُجب ، أما إرا 
ً
ت اإلاخكهت غلت هزا نائٌم غلى الهاغذة الششغُت في وحىب الخهابؼ في ألامىاُ الشبٍى

ًان مػه ههىٌد، قزهب إلى ضاحب اإلاحل، وأغؿاه : الخهابؼ والخمازل أًًػا، وهزا مثاله لى أن شخًطا أساد أن ٌشتري رهًبا، و

، قهاُ له
ٌ
ى حضٌء بعُـ ذى جبُػني هزا الحلي، أو هزا : حضًءا مً الىهىد، وجبهَّ إن شاء هللا أجمها لَ ؾًذا، أو بػذ ؾٍذ، لٌني أٍس

. {ال ًجىص } قهل ًجىص هزا؟ وإلاارا؟الزهب، أو الكػت، 

  إلاارا ال ًجىص؟

، اجكها في الػلت، قجُب الخهابؼ  ًٌ ، غلخه الثمىُت، والىهىد زم ًٌ ان، يثهما أزماٌن، الزهب في أضله زم ألن الطىكحن سبٍى

ثمً
ُ
. بٍامل اإلابلـ، الثمً واإلا

 لى أهه أساد أن ٌشتري رهًبا بزهٍب، غىذه في البِذ رهٌب، لٌىه نذًٌم، واظخػمله، وأساد أن ٌعدبذله :املثاى الثاوي 

رهبَ هزا نذًٌم، والزهب الزي غىذي حذًٌذ، : بزهٍب آخش، قلما رهب إلى الطائـ، الزي هى جاحش الزهب، ناُ

 وخمعحن حشاًما 
ً
 مائت حشام مً هزا الزهب الجذًذ، وأغؿني مائت

ً
قئرن أغؿَُ ما ًهابل هزا، لًٌ أنل، قخز مثث

، قما الحٌم هىا أًًػا؟ 
ً

ً مثث ً، أو أسبػت وغشٍش مً رهبَ الهذًم، ويثهما غُاس واحذ وغشٍش

  في أحذ الطىكحن 
ٌ
ادة جهابػىا، قهذ حههىا الخهابؼ، لٌنهم ونػىا في سبا الكػل، إلاارا ونػىا في سبا الكػل؟ ألهه ضاس قُه ٍص

حن اإلاخكهحن حيًعا، هزا رهٌب وهزا رهٌب، وهما مً غُاٍس واحٍذ، قىحب غليهم غىذئٍز أن ًٍىن هزا الخػاون أو الخبادُ  الشبٍى

 في أي منهما
ٌ
ادة . بُنهما مخكًها في اإلاهذاس، قث ًجىص غىذئٍز أن ًٍىن هىاى ٍص

 ُظأشتري مىَ رهًبا بالخهعُـ، دسط غىذها هىا أن البُؼ بالخهعُـ : رهب هزا الشحل إلى أًًػا محل أو ظىم الزهب، ونا

  ما سأًٌم في هزه الطىسة؟ هل ججىص أم ال؟ وإلاارا؟حائٌض، قأساد أن ٌشتري بالخهعُـ، وألاضل في البُؼ بالخهعُـ الجىاص، 

. {ال ًجىص }

 .{لىحىب الخهابؼ} ال ًجىص أًًػا، ما العبب؟

ت، التي ًجشي : أحعيذ، ألن البُؼ بالخهعُـ، اهظش الهاغذة قُه إهما ًٍىن في ما ال ًجب قُه الخهابؼ، يما في ألامىاُ الشبٍى

جب غلى الذاسط أن ًخطىسها، هزا  ا، ٍو  حذًّ
ٌ
قيها الشبا، ًجب قيها الخهابؼ، ما ًجشي قيها بُؼ الخهعُـ، هزه اإلاعألت مهمت

. في سبا البُىع

 ،باألحل بالخهعُـ، أما وهحً هخٍلم غً بُؼ الخهعُـ، زم إلاا مػْذ لى أزدها أن هيحقل إلى زبا الدًىن 
ً
َذ أهذ ظُاسة  اشتًر

ـٌ ماليٌّ حعخؿُؼ مػه أن حعذد  غلَُ مذة الخهعُـ العىت ألاولى، أو الثاهُت، جأخشَث في ظذاد ألانعاؽ، ما غىذى مبل

ت غلَُ، قٍلمَذ الششيت، ونالىا لَ
َّ
ذ اإلاذة اإلاخبهُت، جبهى : ألانعاؽ الحال ً، ولًٌ بىاًء غلى أهىا ظجًز ًْ وػُذ لَ حذولت الذ

، وما ظذدَث آلان إال نعؿحن أو زثزت أنعاٍؽ، ونلذ لهم
ٌ
أها ما أظخؿُؼ أواضل في هزه ألانعاؽ آلان، ألن : غلَُ أهذ ظىت

، نالىا
ًّ

 : غليَّ زثزت أنعاٍؽ، وآلان حل سابٌؼ، قاهظشوا لي حث
ً

ًان الشبح غلَُ مثث ذ الشبح غلَُ،  ، ولًٌ ظجًز
ً
ًاملت  

ً
ذى ظىت هٍض

، وهأخز غلَُ خمعت آالف سبًحا أو 
ً
 باإلاائت إغاقُت

ً
ذ العىت هزه الخامعت أًًػا أسبػت  باإلاائت، قجًز

ً
 باإلاائت، أسبػت

ً
ًل ظىٍت زثزت

ذ في  ، صاد غلَُ في اإلاذة، قحًز أنل أو أيثر بىاًء غلى أهىا صدها غلَُ الضمً، يثٌم ألُو مشٍة إرا اظخمػخه أهذ حشػش بأهه مىؿهيٌّ

ً، وهي ًْ ً بػذ زبىجه في الزمت، حػذ سًبا قٍُىن هزا ممخىًػا، : الشبح، لًٌ إرا حئذ إلى الهاغذة في سبا الذ ًْ ادٍة غلى الذ أن ًل ٍص

ً ألًكا، قما ًجىص   غششة آالف غشٍش
ً

ذ أهذ قُه العلػت بهزا اإلاهذاس، مثث احػلها -بما أن اإلابلـ اظخهش في رمخَ التي اشتًر

 
ً
ادة هزا اإلابلـ- ناغذة . ألي ظبٍب مً ألاظباب ٍص

 وإهما هكشع غلَُ ؾشامت جأخحٍر، هحً الحهُهت هخعش بخأخحرى هزا، سجبىا أهكعىا غلى : نالىا ، ًٍ
ًْ ما وعىي لَ إغادة حذولت د

، قىحً ظىػؼ غلَُ ؾشامت جأخحٍر، حتى هزه الؿشامت حػىغىا غً 
ً
أهَ حعذد في هزه اإلاذة، قئرا جأخشث جحملىا خعاسة

 ُ ت، لًٌ حتى جٍىن سدًغا للماؾلحن واإلادعاهلحن في ظذاد : الخعاسة، والبػؼ ًهى هزه الؿشامت ظىطشقها للمؤظعاث الخحًر

ألانعاؽ الىاحبت غليهم، قما الحٌم غىذئٍز؟ 
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  ًا يما ظُأحي، ًله م ًُّ ا حضائ
ً
، أو ُظمي ؾشامت جأخحٍر، أو ظمي ششؾ ًٍ

ًْ الحٌم يما جهذم، بأن هزا وإن ُظمي إغادة حذولت د

ت ًلها، مؼ أن العُاسة هىا، أو العهم، أو  ً، الزي ًجشي في ألامىاُ الشبٍى ًْ ت اإلامىىغت، وهى مً سبا الذ ظبُل الطىس الشبٍى

 غليها، لًٌ الػبرة هىا لِعذ بىىع اإلااُ، وإهما 
ً
ت اإلاىطىضت العخت، ولِعذ أًًػا مهِعت العلػت لِعذ مً ألامىاُ الشبٍى

ً بػذ زبىجه في الزمت مً نبُل  ًْ ادٍة غلى هزا الذ ًاهذ أي ٍص ًىا،  ًْ ًان د ، قلما  ًٍ
ًْ ًىا، أو ؾحر د ًْ بىىع الػهذ مً حُث ًىهه د

. الشبا اإلامىىع ششًغا

  لًٌ لى دخلىا إلى الهشع، نذ دسظىا الهشع، وهى ،
ٌ
هزان جؿبُهان أو أيثر في باب الشبا بىىغُه، ولى جدبػىا، الخؿبُهاث يثحرة

أخز اإلااُ وسد بذله، قأهذ إرا احخجذ إلى اإلااُ، ولِغ غىذى ما جخاحش به لخحطُل هزا اإلااُ، رهبذ إلى قثٍن مً الىاط، 

ا، والتزمذ بأن جشد مثل هزا اإلابلـ غىذ جىقُت أو جِعش رلَ لَ، هزا ما ٌعمى بالهشع، وهى غهذ 
ً
وانترغذ مىه مبلؿ

إحعاٍن، ونذ دسظىاه وأخزها أحٍامه، لًٌ لى أدسها أن هؿبو غلُه جؿبًُها مػاضًشا، ولػلي أزىاء ششح الهشع أششُث إلُه، 

جزيشون جؿبًُها غلى الهشع مً الخؿبُهاث اإلاػاضشة البىٌُت؟ ما هى؟ الزي ال ًخلى مىه سبما واحٌذ مىا، وهى ما ٌعمى 

 ُ  غً غهٍذ جبرمه أهذ مؼ البىَ، يثحٌر مً الىاط ًهى
ٌ
أها مً خثُ هزا الػهذ أودع : بالحعاب الجاسي، الحعاب الجاسي غباسة

 أم نشٌع، ما سأًٌم؟ إرا هظشَث إلُه ألُو وهلٍت، 
ٌ
، قِشٍل غلُه، هل اإلااُ اإلاىحىد في الحعاب الجاسي لذي البىَ، ودٌػت

ً
ماال

، وأهذ لعذ يزلَ، ٌػني في مجزلت البىَ، قلزلَ نذ  قالبىَ ًحكظ لَ هزا اإلااُ، وجأخزه أهذ متى أسدَث، والبىَ ؾنيٌّ

. ٌعدبػذ الىاط ألُو وهلٍت أن ًٍىن الخٌُُل نشًغا، وإهما ًٍىن مً نبُل ما ًمًٌ أن وعمُه قهًها بالىدٌػت

  ،
ٌ
ل غلى أهه ودٌػت َُّ ً إلاارا؟لًٌ إرا هظشث لٌثم الكههاء جبحن لَ أن هزا الػهذ ال ًمًٌ أن ًٌ   :ألمٍس

  ؽ أو لم ًكّشِؽ، حػذي أو لم ًخػذ، : وى  ٌػني البىَ ًلتزم مً خثُ أن هزا الػهذ مػمىٌن غلى البىَ مؿلًها، قشَّ

 لَ، احترم البىَ بعبٍب خاسٍج غً ؤلاسادة، 
ً

ًامث ًاهذ قُه ههىٌد، ألن الحعاب ههىٌد ،هزا الػهذ بىقاء اإلابلـ 

 في هزا الكشع أو هزا البىَ، قما الحٌم غىذئٍز؟ ًلضم أن ٌػُذ 
ً
الٌتروهُت، ما ًلضم أن جٍىن ًل هزه اإلاثًحن مىحىدة

. هزه ألامىاُ إلى أصحابها

، لًٌ هحً هخٍلم 
ٌ
ًاٌث معاهمت ى اإلاعئىلُت اإلاحذودة؛ ألن البىىى شش عمَّ ٌُ ًذا بما  َُّ ؾبًػا هزا الحهُهت نذ ًٍىن مه

 
ٌ
. غً الخؿبُو الىااض، وأن الخػامل مؼ البىىى غلى هزا ألاظاط أأها مػمىهت

 ذ مؿلًها، :الثاوي شتري أن البىَ ًخطشف في هزا اإلااُ يما ًٍش بُؼ َو  قمً ححن جىدع هزا اإلااُ، ًمٌىه أن ًخطشف ٍو

إن هزا الػهذ : الهُذان أو الىضكان مؤزشان في الحٌم والخٌُُل غلى هزا الػهذ، قُهاُ غىذئٍز - جيبه-قُه، وهزان 

ػمً مً اإلاىدع يما أخزها، إال إرا حػذي أو  قشَّؽ، يما أن الىدٌػت ال ٌعىؽ 
ُ
؛ ألن الىدٌػت ال ج

ً
نشٌع، ولِغ ودٌػت

قهًها وششًغا للمىدع، الزي هى ألامحن الزي ًحكظ هزا اإلااُ، أو الىدٌػت ال ًجىص له أن ًخطشف قيها، قالىدٌػت 

 للماُ، وهزا في الحهُهت لم ًحكظ اإلااُ بخطشقه هزا، وبىاًء غلُه ًدبحن هزا الخٌُُل، وأن اإلاهطىد الهشع
ٌ
. حكظ

 وغلُه إرا نلىا بأهه نشٌع، ًترجب غلُه آزاٌس، منها : 
ً
أن هزا الهشع ال ًجىص للمهشع غىذئٍز أن ًأخز أو أن ٌشترؽ غلُه مىكػت

، لهزا اإلاهشع غلى اإلاهترع، ضاس اإلاهشع مً هى؟ الػمُل آلان، أها وأهذ والثالث والشابؼ، ههشع البىىى، قهزه البىىى 
ً
صائذة

، أها ظأقخح 
ً
ًان حعابه أحُاًها مشجكًػا، اشترؽ غلى البىَ أهه ٌػؿُه مىكػت ، وبىاًء غلُه وبما أن الػمُل الظُما إرا 

ٌ
مهترغت

ا، قكي يث الحالخحن هزا 
ً
ا غشق

ً
ًان رلَ مػشوق ا أو 

ً
، قما هي اإلاىكػت، ظىاًء ششؽ رلَ ششؾ

ً
 يثحرة

ً
غىذى حعاًبا وأغؼ أمىًلا

ل نشٍع حش هكًػا صائًذا مخمحًػا ٌػني خالًطا للمهشع غلى اإلاهترع، ًٍىن  ممىىٌع ششًغا؛ ألهه مً الهشع الزي حش هكًػا، ًو

. مً نبُل الشبا

  ًإر هزا هىٌع م ،ً ًْ ولزلَ هزا الخؿبُو ًخطل بهزا الباب الهشع، يما ًخطل أًًػا بما جهذم ريشه في باب الشبا مً سبا الذ

ً ًْ . أهىاع سبا الذ

ى حعاًبا،  عمَّ
ُ
وغلُه اإلاشء إرا قخح حعاًبا في البىَ، ًحزس مً مثل هزا، وال ًجىص له أن ًأخز أي أسباٍح غلى هزا الحعاب، ح

ا ًان الحعاب اظدثماسًٍّ . ولِعذ يزلَ، إال إرا 
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  ما الفسق بين الحظاب البىهي الجازي والاطخثمازي؟

ذ إرا أخزث  ادٍة وال ههٍظ، إال مىَ أهذ، جطشقها في ما جٍش الجاسي أهذ جػؼ ههىدى في البىَ، وجأخزها متى شئَذ، مً ؾحر ٍص

ًاهذ ؾحر  هزا اإلابلـ، لًٌ في الحعاب ًلاظدثماسي، أهذ حػانذ البىَ غلى أن ٌعدثمش لَ هزا اإلابلـ، بخجاسٍة مششوغٍت، قئن 

ٌع للشبح والخعاسة، وأهَ مششوغٍت قُخمىؼ ألحل رلَ، ال ألحل أضلها، الػهذ مششوٌع مً حُث ألاضل، ه أن هزا مػشَّ  لًٌ جيبَّ

ال جخمًٌ بمىحب الػهذ مً أن حعخىفي أو جؿلب أو جأخز هزا اإلااُ في أي لحظٍت، قطاس غىذئٍز زمَّ قشٌم بحن الحعابحن، 

خاحش لَ بأي هىٍع مً أهىاع الخجاسة اإلاششوغت، زم إرا سبح، شاسيخه في  شاد به اإلاخاحشة، قالبىَ ًأخز ٍو ًُ قالحعاب ًلاظدثماسي 

ًان في الخجاسة، قئن  الشبح بحعب ما اجكهخم غلُه، وإرا خعش خعشَث بهذس سأط مالَ غىذئٍز، أو خعشَث هزا اإلاهذاس الزي 

ًان البىَ مػاسًبا لَ، خعشث هزا اإلااُ، ظىاًء ًله أو هطكه، أو أيثر أو أنل،  ، خعشث بهذس هطِبَ، وإن 
ً
ًاهذ مشاسيت

. حعب هزا اإلاهذاس مً الخعاسة

  هىلىن ٍت، ٍو ٍت، أو ودائؼ اظدثماٍس لًٌ هػمً لَ سأط : أما إرا غمً البىَ، يما ًذغىن آلان أحُاًها في حعاباٍث اظدثماٍس

ا، أو هحى رلَ مً الطىس : اإلااُ، قُهاُ ، أو حعاًبا اظدثماسًٍّ
ً
. هزا هى الهشع، وإن ظمي ججاسة

 ا ما ًخطل بالبؿاناث ًلائخماهُت، والبؿاناث أهىاٌع، منها : مً الحهُهت أًًػا الخؿبُهاث اإلاخطلت بالهشع، وهى جؿبٌُو مهمٌّ حذًّ

ًالجاسي، قهي في حهُهت ألامش أداة اظدُكاٍء، حعخىفي قيها اإلااُ الزي  ما ٌعمى بالبؿاناث اإلاطشقُت، وهزه اإلاخطلت بحعاٍب 

 
ٌ
لَ غىذ اإلاهترع، ولِعذ هي محل ؤلاشٍاُ، ؤلاشٍاُ هى في ما ٌعمى بالبؿاناث ًلائخماهُت، والبؿاناث ًلائخماهُت هزه بؿانت

، وإهما 
ًّ

خمًٌ بها حاملها مً الششاء والسحب الىهذي أًًػا بمىحب هزه البؿانت، دون أن ًذقؼ الثمً حاال ًطذسها البىَ ٍو

طذس لهزه البؿانت بعذاد ما 
ُ
طذس الزي هى البىَ، ًيش ئ حعاًبا لهزه البؿانت، زم ًهىم البىَ اإلا

ُ
ًٍىن الذقؼ مً حعاب اإلا

لضمَ أو ٌػىد غلَُ باالظدُكاء وظذاد هزه اإلابالـ التي دقػها غىَ، غبر مىاغُذ دوسٍٍت،  غلَُ مً التزاماث غبر هزا الػهذ، وٍُ

 إرا جأخشث، ونذ ال ًكشع قىائذ يما هى الحاُ في بػؼ الحاالث
ً
ت  سبٍى

ً
. ونذ ًأخز غليها قائذة

  جمٌىَ مً ًلانتراع مً البىَ، بخثف الحعاب الجاسي 
ٌ
 وبؿانخه في الحهُهت أهذ البؿانت ًلائخماهُت في حهُهقها بؿانت

هشع البىَ، هىا ال البىَ ًهُى لَ
ُ
أها أنشغَ متى شئَذ، إرا أسدث أن حسحب ههىًدا ولِعذ غىذى ظأنشغَ، وإرا : ج

، ظأنشغَ غبر هزه البؿانت ًلائخماهُت، قخهىم أهذ باظخخذام هزه البؿانت،  ٌُ  ولِغ لذًَ ما
ً
أسدث أن حشتري بػاغت

ما . وحشتري مً هزا اإلاخجش، أو جػػها في الطشاف، وحسحب ههىًدا أهذ، الزي ٌػؿَُ هى البىَ، قهى ًهشغَ في الحهُهت

حٌم هزا مً حُث ألاضل؟  

  ًاهذ أو أزماًها أو مثمىاٍث الهشع حائٌض ومششوٌع، لًٌ إشٍالىا دائًما في ما ًترجب غلى اإلاششوع مً ممىىٍع، والذًىن نشوًغا 

ً وهحىه ًْ . مؤحثٍث، هزه الحهُهت محل ونىع إشٍاالٍث، ولزلَ ًخحزس اإلاعلم واإلاعلمت غىذ الخػامل بالذ

  ما وجه إلاشهاى في البطاقات الائحماهية؟

: ؤلاشٍاُ في البؿاناث ًلائخماهُت مً أوحٍه 

  ُ ذ بؿانت ائخماهُت، أضذس لَ :  إرا رهبذ إلى البىَ، ونلذالشظىم التي جطذس مً البىَ غىذ إضذاس البؿانت،: الىحه ألاو أٍس

اُ غلى الشظىم، سظىم ؤلاضذاس، بػذ ظىٍت جحخاج : البىَ البؿانت ًلائخماهُت، وناُ أغؿىا مبلـ مائخحن، زثزمائت، أسبػمائت ٍس

أغؿىا سظىم ججذًٍذ، رهبذ إلى الطشاف، وأسدث أن حسحب ههىًدا مً البؿانت، ٌػؿَُ : ججذد البؿانت، ناُ لَ البىَ

ا، والباقي حشتري بها ظلًػا، قزهبذ إلى الطشاف،  ًًّ أحُاًها ًلاجكانُت والػهذ ٌػؿَُ خمعحن باإلاائت حعخؿُؼ قيها سحًبا ههذ

ا مً الىهىد، قأخز غلَُ سظىًما غلى السحب الىهذي، الحظخم هزه زثزت أهىاٍع مً الشظىم، ما حٌمها؟  
ً
وسحبذ مىه مبلؿ

  بىاًء غلى ناغذجىا التي جهذمذ في أن ًل ، ٌُ برمت في الػهذ وًلاجكانُت بِىَ وبحن البىَ قيها إشٍا
ُ
الحهُهت أن هزه الشظىم اإلا

 البؿانت نشٌع، نشٌع مً مً؟ مً البىَ، حش هكًػا صائًذا خالًطا للمهشع، الزي هى البىَ غلى اإلاهترع، نشٍع حش هكًػا،

اُ، وجأخز غلُه  قالشظىم هزه هي مً نبُل الهشع الزي حش هكًػا، ٌػني أهذ جهشع حامل هزه البؿانت خمعت آالف ٍس

اُ، قخٍىن غىذئٍز أنشغخه خمعمائت آالف، وأخزث مىه خمعت آالف ومائخحن، إلاا ًهترع مىَ   إضذاس مائخحن ٍس
ً

سظىم مثث
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، قُأخز غىذئٍز مىَ قُما بػذ ألًكا 
ً
اال  أسبػحن ٍس

ً
اُ، قخٍىن الشظىم غىذئٍز مثث  ٌسحب ههذي مً الطشاف آلالي ألل ٍس

ً
مثث

، أخز أيثر، وهٌزا
ً

اال . وأسبػحن ٍس

  ًاهذ حعمى مىظمت مؤجمش، وهى مً أنىي قلزلَ رهب اإلاجمؼ الكههي ؤلاظثمي الخابؼ إلاىظمت الخػامل ؤلاظثمي، التي 

، إلى اإلاىؼ مً أخز الشظىم إال بهذس الخٍلكت الكػلُت،  ٌػني البىَ يم ًٍلكَ أهذ سحب الجهاث الكههُت اإلاػىُت بالىىاُص

ً، إرن ما جأخز زثزحن، وال جأخز أسبػحن، قهي  االٍث، خمعت غشش، غشٍش الىهىد مً الطشاف غبر البؿانت ًلائخماهُت؟ غشش ٍس

ذ أهذ، أو جىهظ، ولزلَ ًهاُ  ممًٌ جٍض
ٌ
، أحشة

ً
 غً جٍلكٍت قػلٍُت، ولِعذ أحشة

ٌ
إن هزه الهاغذة في : في حهُهت ألامش غباسة

. هزه الحالت

  ،ٌػني غىذها هىا ُمطذس لهزه البؿانت، وهى البىَ هزا، وغىذها حامل لهزه يُل؟والبؿانت ًلائخماهُت قيها غثناث قههُت 

البؿانت، وهى اإلاهترع، أها وأهذ، الػمُل ٌعمىهه لهزا البىَ أو ؾحره، وغىذها ًا إخىة الششيت الشاغُت للبؿانت، ما هي 

ى ببىَ الخاحش، اٌش بىَ الخاحش؟  عمَّ ٌُ ًاسد، وؾحرها، وغىذها أًًػا ما  ًاث مثل قحزا، وماظتر  الششيت للبؿانت؟ التي هي الشش

، قٍُىن هىاى حهاٌص لذي الخاحش، هزا الجهاص جمشس قُه 
ً
ذ حشتري بالبؿانت ظلػت أهذ إرا رهبذ إلى اإلاحل الخجاسي، وجٍش

البؿانت أهذ لششاء هزه العلػت، مخجش مثبغ، أو ؾزاء، أو هحى رلَ، الحظ أن هزا البىَ ؾحر بىٌَ أهذ اإلاطذس للبؿانت، 

طذس لهزه البؿانت 
ُ
وبالخالي غىذى بىٍان، بىَ البؿانت، وبىَ الخاحش، وغىذى ؾشقان، الحامل للبؿانت، وهى أًًػا البىَ اإلا

ى الششيت الشاغُت للبؿانت عمَّ ٌُ . التي ريشهاها، ويزلَ أهذ في مهابلت ما ريشهاه في إصاء إيماُ هزه الػثنت بما 

  ذ بها مً الخاحش، ما جٌُُكها؟ باليعبت ، قأهذ إرا أخزث هزه البؿانت، واشتًر
ً
يش ئ أحٍاًما قههُت

ُ
وهزه الػثناث الشَ أأها ج

أها ظأشتري مىَ بالبؿانت ًلائخماهُت، هزا ٌػخبر هىًغا مً الػمان، : لَ نبل الششاء بها إلاا جذخل غلى الخاحش، وجهُى له

ًان البىَ لَ غامًىا، البىَ هى الػامً، قكيها غثنخان،  قالخاحش إرا مشسث البؿانت أهذ، وانترغذ مً البىَ غىذئٍز، 

اث، قُأخزون واحًذا باإلاائت،   مً اإلاشتًر
ً
مارا؟ الهشع والػمان في حهُهت ألامش، ولزلَ البىىى جأخز غلى الخجاس ؾالًبا وعبت

 غلى اإلاخجش هكعه، إلاارا؟ ًهىلىن 
ً

اال ً ٍس اُ، سبما أخزوا غشش أو غشٍش  أهذ بألل ٍس
ً

ذ مثث : ازىحن باإلاائت، أنل أو أيثر، لى اشتًر

و لهزه العلػت، هحً أجِىا بهؤالء الػمثء، واشتروا غبر هزه البؿانت مً مخجشيم، قثبذ  هزا مهابل العمعشة، والدعٍى

، قهم ٌعخكُذون غىذئٍز مً مثل هزه الػملُاث الششائُت بهزه البؿاناث ًلائخماهُت، وهزا حائٌض، 
ً

غىذئٍز أن هأخز مهابث

ًان  مهابل هزه الخذمت اإلازًىسة، إهما مىؼ بػؼ الكههاء ما ٌػمذ إلُه بػؼ الخجاس مً الخؿُحر في ظػش العلػت بحن ما إرا 

أهذ ظدشتري مني بالبؿانت ًلائخماهُت، إرن ال أبُػَ بألٍل يما ٌشتري مني : الششاء بالبؿانت ًلائخماهُت أو بالىهذ، قُهُى لَ

، قُمىؼ مىه بػؼ الكههاء، 
ً

اال ً ٍس ً، ألن البىَ ًأخز مني غشٍش ، وإهما أبُػَ بألٍل وغشٍش
ٌ
ًاهذ مػه ههىٌد وسنُت مً 

، وزمً بالبؿانت ًلائخماهُت، قٍُىن غىذئٍز الػهذ  ًٌ ههذيٌّ رى بحن زمىحن، زم ؛ ألهه خحَّ والهُى بجىاصه في مثل هزه الطىسة نىيٌّ

. مخكًها غلُه بهزه الطُؿت، أو هزه الٌُكُت

  جيبيهاٌث، مً الخيبيهاث أًًػا أهه ال ًجىص الششاء بالبؿانت ًلائخماهُت، إلاا - يما ريشها-ششاء البؿانت ًلائخماهُت قُه الحهُهت

ش هزه البؿانت،  ًان هزا ال ًخم غىذ جمٍش ونذ أضذس اإلاجمؼ الكههي نشاًسا بمىؼ ششاء الزهب والكػت ًجب قُه الخهابؼ إرا 

ذ بها؛ ألهه ًجب قيها الخهابؼ، َُّ ًاهذ جخأخش غىذئٍز، أما إرا زبذ أن البؿانت ًلائخماهُت هزه ًه  والبؿانت ًلائخماهُت إر راى 

ًالششاء ببؿانت الطشاف حائًضا ، وجذخل إلى حعاب الخاحش، قٍُىن غىذئٍز الششاء بها 
ً
. قيها غلى حعاب الػمُل مباششة

  ًاس الػثناث اإلاىحىدة، ومػشقت الخػامثث التي جٍىن في هزا الخاحش، أحذ أؾشاف الػثنت في البؿانت وهزا ٌػُذها إلى اظخز

طذس لهزه البؿانت، ًٍىن 
ُ
ٌَ آخش، وهى البىَ اإلا ، ًهابل هزا البىَ بى ٌَ ًلائخماهُت، ًهابله حامل هزه البؿانت، ولهزا الخاحش بى

ل مً هزا البىَ إلى راى، مؼ  أحُاًها الششاء غبر بىَ الخاحش بهزه البؿانت، ًٍىن قُه غهذ حىالٍت، ألهه ظِخم غىذئٍز الخحٍى

ا  حذًّ
ٌ
. البؿانت اإلاطذسة هكعها، قهؤالء خمعت أضىاٍف، أو خمعت أؾشاٍف في هزه الػثنت، ولهزا لها الحهُهت جؿبُهاٌث مهمت

 أن بػؼ البىىى حشترؽ غلى حامل البؿانت إرا جأخش سظىًما أو قىائذ غً جأخشه،: مً الخيبيهاث أًًػا 
ً
 خمعت

ً
 ًهشسون له مثث

، وهزا 
ً
.  ؾحر مششوٍع؛ ألهه هىٌع مً الشبا- يما ريشها-وأسبػحن ًىًما، إرا جأخش قشغىا غلُه سظىًما مػُىت



6 

 شاس إليها ٌُ أهه ال ًجىص لحامل هزه البؿانت أن ٌشتري قيها ما هى ممىىٌع ششًغا، وهزا مػلىٌم، ظىاًء : مً ألاشُاء التي ًمًٌ أن 

 ًاهذ الىظُلت أو ألاداة بؿانت ائخماهُت، أو مطشقُت أو ؾحرها،
ً
 مشخملت

ً
طذس بؿانت ًُ  يما وهى اإلاهطىد هىا، ال ًجىص للبىَ أن 

غلى ششوٍؽ ؾحر مششوغٍت، والحهُهت أن بػؼ البىىى التي جلتزم بالػىابـ الششغُت، جمىؼ مً الششاء مً بػؼ اإلاخاحش 

كت بأأها مخاحش جبُؼ اإلاحشماث، مً خثُ ًىد أو سنٍم مػحٍن، ألن ًل مخجٍش له سنٌم أو ًىٌد مػحٌن، قث حػمل هزه البؿانت  اإلاطىَّ

 الخمىس، أو هحى رلَ
ً

ًان ًبُؼ مثث . غىذئٍز في هزا اإلاخجش، اإلامىىع ششًغا الششاء مىه، يما لى 

 شترؽ قيها أن : مً ألاحٍام اإلاخػلهت بالبؿاناث ٌُ ، لٌنها 
ٌ
 ائخماهُت

ٌ
قؼ، قهي بؿانت ى ُمعبهت الذَّ عمَّ

ُ
أن بػؼ هزه البؿاناث ح

ًٍىن الشضُذ ٌؿؿي اإلابلـ اإلاسحىب، قهزه لِعذ مً البؿاناث ًلائخماهُت اإلاهطىدة بالحذًث هىا، وإهما هي في الحهُهت 

، لٌنها ال جأخز أحٍام بؿاناث الهشوع، وإهما هي هىٌع مً ًلاظدُكاء، ًهاُ 
ٌ
، ٌػني بثظدٌُُت

ٌ
 أو يما ًهاُ لذائيُت

ٌ
 بىٌُت

ٌ
بؿانت

 .قيها ما ًهاُ في بؿاناث الطشاف وهحىها

 ى بالششؽ الجضائي، : مً اإلاعائل اإلاخػلهت بالششوؽ عمَّ ٌُ والششؽ الجضائي هزا اجكاٌم ًٍىن بحن اإلاخػانذًً غلى جهذًش ما 

شؽ له غً الػشس الزي ًلحهه إرا لم ًلتزم الؿشف آلاخش بما اجكو غلُه
ُ

ؼ الزي ٌعخحهه مً ش  نبل الخػٍى
ً

، نذ ريشها مثاال

ٌُ لم ٌعخلم الذقػاث مً ضاحب  ، وجأخش في حعلُمها، مهاو
ً
 بعذاد ألانعاؽ، شخٌظ اظخأحش ظُاسة

ً
نلٍُل في مً ال ًلتزم مثث

م ضاحب الػمل في الىنذ اإلاخكو غلُه، في الحهُهت أن الششؽ الجضائي ًخخلل بحعب الػهذ، قمىه  ِ
ّ
عل ٌُ اإلاششوع، أو هى لم 

ًىا، : ما ًٍىن حائًضا، ومىه ما ًٍىن ممىىًغا والهاغذة قُه ًْ أن الششؽ الجضائي ًمخىؼ في الػهىد التي ًٍىن ًلالتزام ألاضلي قيها د

ًان غلَُ، ال ًجىص اشتراؽ ششؽ حضائي غلى هزا اإلاذًً هظحر جأخشه  ، قٍل دًً  ًٌ ًْ مثل بُؼ الخهعُـ، ًلالتزام ألاضلي قُه د

، أنعاؽ 
ً

ً، ومً ألامثلت غلى هزا، مً جأخش في ظذاد ألانعاؽ، أنعاؽ البؿانت مثث ًْ أو غذم التزامه في ظذاد هزا الذ

ًٍ حاص، مثاله
ًْ ًان هزا غلى غمٍل، أو لم ًًٌ غلى د  ؤلاحاسة، مبلـ اإلاششوع للمهاولت أو هحى رلَ، لًٌ لى 

ً
: العُاسة، مبلـ مثث

؛ ألهه ال ًترجب 
ً

ًان ماال ا غلُه، ولى  ًُّ ا حضائ
ً
اإلاهاُو هكعه إرا جأخش غً حعلُم اإلاششوع، هزا غمٌل، قػىذئٍز ًجىص اشتراؽ ششؾ

 غلى 
ٌ
ادة ًىا زابًخا في الزمت، وهزه ٍص ًْ ، ًٍىن د ًٌ ًْ ًان غلَُ د ، بخثف إرا  ٌُ ، هزا غمٌل وهزا ما

ٌ
ت  سبٍى

ٌ
ادة غلُه في هزه الحالت ٍص

ً بػذ زبىجه في الزمت، قخمخىؼ غىذئٍز  ًْ . الذ

  مهبىٍع في مجلغ الػهذ، لى أساد أن ًٍ مت مؤحٍل، بثم ِ
ّ
م غلى مىضىٍف في الز

َ
ل م، غهذ العَّ

َ
ل  ما ًٍىن في غهذ العَّ

ً
لى نلىا مثث

م قُه، قما الحٌم؟ هل هزا حائٌض أم ال؟ 
َ
عل

ُ
ا غً الخأخحر في حعلمي اإلا ًُّ ا حضائ

ً
ٌشترؽ ششؾ

مت ِ
ّ
ً بػذ زبىجه في الز ًْ ادة غلى الذ ، قٍُىن رلَ مً الٍض ًٍ

ًْ  غً د
ٌ
م قُه غباسة

َ
عل

ُ
. ال ًجىص؛ ألن اإلا

  ظدد  قظاط ُزفعد عليه دعىي في املحنمة، فإهه ٌُ ا، أن املدًً إذا لم  ا جصائيًّ
ا
آلان في بيىع الحقظيط ًضعىن شسط

. ًححمل أجسة أجعاب املحامي، فما الحنم في ذلو؟

ا في إلضام الػمُل بالخحمل جحمل أحىس اإلاحاماة واإلاهاوالث هزا حائٌض، ونذ هظ غلُه شُخ ؤلاظثم  ًُّ ا حضائ
ً
جحمل أو وغؼ ششؾ

، مثل - سحمه هللا حػالى-
ٌ
 حهُهُت

ٌ
 قػلُت

ٌ
ً، وإهما هى في حهُهت ألامش جٍلكت ًْ ادة غلى الذ وؾحره، في أن هزه لِعذ مً نبُل الٍض

 ظكشي أها إلى حذة ألحل إنامت دغىي غلَُ، وإنامتي، أو إنامت اإلاحامي ًلكني يزا، 
ً

ما نلىا في الشظىم العابهت، قُهُى مثث

، قػىذئٍز ٌعىؽ جحمُل اإلاذًً مثل هزا  حعببذ أهذ بها غليَّ
ٌ
 قػلُت

ٌ
 حهُهُت

ٌ
. جذقػه أهذ، ألن هزه جٍلكت

  
ً
م ظلًػا مػلىمت ِ

ّ
عل ٌُ  بأن 

ٌ
ى بػهىد الخىسٍذ، وغهىد الخىسٍذ قٌشتها ألاظاظُت غهٌذ ًخػهذ بمهخػاه ؾشف عمَّ ٌُ مً الخؿبُهاث ما 

 ًله، أو بػػه،
ً

ًان مؤحث ـٍ مػحٍن، هزا اإلابلـ اإلاػحن مؤحٌل، ظىاًء   بطكٍت دوسٍٍت خثُ قترٍة مػُىٍت مهابل مبل
ً
 ًأحي مؤحلت

د له هزه البػاغت   مً دولٍت ما، قُخكو مؼ هزه الششيت اإلاىخجت لهزه البػاغت أن جىّسِ
ً
ذ أن ٌعخىسد بػاغت  ًٍش

ً
شخٌظ مثث

ى  عمَّ ٌُ ًما زم الباقي ًذقػه جباًغا، هزا ما  غلى شٍل دقػاٍث، وهى في حهُهت ألامش لً ًذقؼ ًل اإلابلـ، وإهما ظُذقؼ ُمهذَّ

  :إال إذا مان بأحد صيغحينبالخىسٍذ، ونذ مىؼ هزا الػهذ مً حُث ألاضل مجمؼ الكهه ؤلاظثمي، 
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 غً اظخطىاٍع، :الصيغة  ولى 
ً
، قخخػانذ مؼ أن ًٍىن غباسة

ً
 وًلاظخطىاع أن ًٍىن في هزا الػهذ أو العلؼ ضىػت

 ،
ٌ
ًان زمَّ ضىػت  أنثًما، أو ًطىؼ لَ هزا اإلاطىؼ ؾائشاٍث، قئرا 

ً
 ؾاوالٍث، أو ًطىؼ لَ مثث

ً
مطىٍؼ لُطىؼ لَ مثث

قئن الطىػت غىذئٍز جىهل الػهذ مً الحالت اإلامىىغت إلى اإلاششوغت، إلاارا؟  

ذقؼ : نالىا ًُ ًالًئا بٍالٍئ، قث زمً  ًالًئا بٍالٍئ، ألاضل باإلاىؼ هىا ًىهه  ألن ألاضل في اإلاىؼ غىذئٍز في غهذ الخىسٍذ ًىهه 

م، ألن 
َ
ل ًامل الثمً يما هى الحاُ في العَّ دوا إلَُ هزه العلػت، وال جذقؼ   ًىّسِ

ً
وال ُمثمً، أهذ جخػانذ غلى أن مثث

م أن ًٍىن زمًىا مهبىًغا في مجلغ الػهذ، يما ال حعخلم العلػت، قٍُىن الػهذ خث مً الثمً ومً 
َ
ل الششؽ في العَّ

ثمً، وهزا هىٌع مً الؿشس، وهى يما ناُ شُخ ؤلاظثم
ُ
ٌُ للزمت بث قائذٍة، ولزلَ مىػىا مً هزه الطىسة إال : اإلا إشؿا

، ٌػني ما حشتري شًِئا حاهًضا، وإهما 
ٌ
ػت ًان بطُؿت ًلاظخطىاع، وًلاظخطىاع هى الخىسٍذ لًٌ هزه العلػت ُمطىَّ إرا 

حشتري ممً ًطىؼ لَ مثل هزه الطىػت، هزه الطىػت جخكل شؿىس اإلاحل، ٌػني خلىه، قٌأهَ غىذ الخػانذ مؼ 

. هزا اإلاطىؼ، نذ حػانذث مؼ ش يٍء مهبىٍع في حاُ الػهذ، لهذسة اإلاطىؼ، وزهت الخجاس أو العىم به

 م، :الصيغة الثاهية
َ
ل ى بالعَّ عمَّ ٌُ ًامل الثمً، وهى ما  ًٍ أن ًٍىن بخهذًم   غهٌذ غلى مىضىٍف في الزمت مؤحٌل بثم

َم بخمامه، قُمًٌ اظخحراد هزه  ّذِ
ُ
مهبىٍع في مجلغ الػهذ، قػىذئٍز ال ًٍىن مً نبُل الٍالئ بالٍالئ؛ ألن الثمً نذ ن

. البػاغت غلى دقػاٍث مؤحلٍت غىذئٍز 

  ى بخؿاب الػمان، وهزا جؿبٌُو غلى الػمان، أو ًلاغخماد عمَّ ٌُ إرا أسدها أن هيخهل إلى جؿبٍُو آخش، مً الخؿبُهاث ، ما 

اإلاعدىذي، هزا قٌشجه ًا إخىة الصخظ أحُاًها إرا أساد أن ًخػانذ مؼ ششيٍت، أو مطىٍؼ، ظىاًء في الذاخل أو وهى يثحٌر في 

 ُ ، هزا ًطذسه البىَ، قُهى أها أغمً هزا الػمُل، : الػهىد الذولُت، ًهىلىن ائدىا بخؿاب غماٍن، أو باغخماٍد معدىذّيٍ

ي مبلـ  ِ
ّ
ًان البىَ ًػمً الػمُل بئضذاس هزا الخؿاب، ولذي الػمُل حعاٌب ٌؿؿ  غىه، قأما إرا 

ً
ًامث وأحُاًها ًهىم بالذقؼ 

ٌب مً ما  ي، قٍُىن في الحهُهت هزا نٍش ِ
ّ
ًان هزا الخؿاب ُمطذًسا بىاًء غلى أن الػمُل لذًه ما ٌؿؿ الخؿاب غىذئٍز، ٌػني 

، أما إرا لم 
ً
ًالت ي غىَ، وأخز مىَ ما ًهابل هزا اإلابلـ، قخٍىن هزه الطىسة و ًالت مً البىَ؛ ألهه أدَّ ًمًٌ أن وعمُه بالى

ي يما هى الحاُ في يثحٍر مً ألاحُان، وأضذس البىَ لَ هزا الخؿاب، أو ًلاغخماد اإلاعدىذي، قئن هزا  ِ
ّ
ًًٌ لذًَ حعاٌب ٌؿؿ

. ًٍىن مً نبُل الػمان

 ألاضل في الػمان وهى غم رمت الػامً إلى رمت اإلاػمىن غىه، ألاضل قُه اإلاششوغُت والجىاص، ولًٌ ما اإلاشٍلت في هزا؟ 

ؤلاشٍاُ في أخز ألاحش غلُه، قالجماهحر مً أهل الػلم ًمىػىن مً أخز ألاحش غلى الػمان، ألائمت ألاسبػت ًمىػىن مً هزا، 

ُ . إلاارا؟ ألهه ًؤوُ إلى الشبا  بػششة آالٍف، وجهى
ً

أغؿني ألًكا غلى غماوي لَ، أها ظأغمىَ : يُل؟ ألهَ إلاا جػمً شخظ مثث

عخىفي مىَ غششة آالٍف، صائذ   أخشي، َو
ً
آلان أمام الذائً، قلم حعذد أهذ، قعذد غىَ لٍىهه غامًىا، قحرحؼ غلَُ مشة

. ألالل، قٍُىن هزا مً نبُل الشبا، قلزلَ ًمخىؼ

طذس هزا الخؿاب، الزي هى خؿاب الػمان، أو ًلاغخماد اإلاعدىذي، وجأخز غلُه أحًشا صائًذا غلى 
ُ
ولزلَ ال ًجىص البىىى أن ج

. الخٍلكت الكػلُت

  وبٌُؼ، وإهما ججىص 
ٌ
ًان قيها إحاسة بت، التي 

َّ
شي

ُ
ى باإلحاسة اإلاىقهُت بالخملَُ، وهزا مً الػهىد اإلا عمَّ ٌُ مً الحهُهت الخؿبُهاث ما 

ًٍ واحٍذ، وإهما ًٍىن الػهذان - ؤلاحاسة والبُؼ-في حالت ما إرا جم قطل الػهذًً غً أن ًخىاسدا غلى محٍل واحٍذ  في صم

، زم  ًٍ عخأحش في صم
ُ
ً غلى محلْحن في صمىْحن مخخلكْحن، وال ًٍىن رلَ غلى الػحن أًًػا الىاحذة في الضمً هكعه، وإهما ح ًْ مخىاسد

شترؽ الػمان  ٌُ إرا اهخهى الضمً، جيخهل ملٌُت، وهزا ًلاهخهاُ ال ًٍىن بما ُدقؼ ظابًها، وإهما ًٍىن بذقػٍت لهزه اإلالٌُت، وال 

غلى الػمان غلى اإلاعخأحش يما ًكػل البػؼ، إهما ًٍىن الػمان غلى اإلاالَ، ألن الخشاج بالػمان، وخشاج هزه العلػت 

 .إلاالٌها، قٍُىن غماأها غلُه

ا إلى ًىم الدًً ا لثيرا . وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأثباعه، وطلم جظليما

 


